
Jaarverslag 2016 Kring Ter Horst. 

 

Bestuur en leden: 

Samenstelling per 31 december 2016: 

De heer drs. M.P.G.M. van den Munckhof, voorzitter, de heer P.J.T. Vissers, secretaris, de 

heer P. Jakobs, penningmeester en de leden: de heer ing. P.J.M. Jakobs, de heer drs. X.C.C. 

van Dijk, mevrouw W.J.G. Seuren-Keijsers en de heer A.H. Snellen. 

De kring telde op 1 januari 2016 154 leden waarvan 38 gezinsleden. Op 31 december 2016 

bedroeg dit aantal 149, waarvan 37 gezinsleden.  

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal. Tijdens deze vergaderingen werden de 

lopende zaken besproken, zoals de samenstelling van het jaarprogramma, de lezingen en de 

voorbereidingen van de wintercursus en de excursies. Op de agenda stonden ook nog de 

uitgave van het informatieblad INFO LGOG en de samenwerking met de redactie en de 

contacten met diverse geledingen binnen onze gemeente en met de gemeente zelf. Het overleg 

met de heemkundeverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas kwam regelmatig aan de 

orde. Ook werd de samenwerking met de overige kringen besproken.  

 

Bestuurssamenstelling: 

Tijdens de jaarvergadering van 16 maart 2016 werd de penningmeester, de heer Peter Jakobs 

voor een volgende termijn herkozen. Er werden door de vergadering geen tegenkandidaten 

naar voren gebracht.  

Er waren dit jaar geen leden die in aanmerking kwamen voor een speldje in verband met een 

jubileum.  

 

Lezingen in 2016: 

3 februari De heer Sander Matthijssen (Blerick) verzorgde een lezing over de 

geschiedenis van carnaval en carnavalsgebruiken naar aanleiding van 

zijn boek: "Van lentefeest tot festival" (35 belangstellenden) 

16 maart Jaarvergadering. Na de pauze verzorgde de heer Marcel Dings een korte 

lezing over "De Pannenoven in Lottum" (45 belangstellenden).  

13 april De heer Bram van Nieuwenhuijzen (Horst) hield een lezing over "De 

geschiedenis van het champignononderwijs in Horst" (40 

belangstellenden)  

14 september De heer Gerrit van der Vorst uit Hilversum over "Losse Eindjes" naar 

aanleiding van het onlangs verschenen boek "Het kapitaal van Sam 

Walvis" (55 belangstellenden) 

9 november De heer Jacques van Rensch uit Gronsveld  over "Grenzen" naar 

aanleiding van zijn proefschrift over zonneleen Gronsveld. (60 

belangstellenden)  

21 december Dhr. Jos Engelen uit Sittard over "Bedevaartsplaatsen" , de geschiedenis 

van pelgrimage naar de vele bedevaartsplaatsen (30 belangstellenden) 

   Gemiddeld: 2016: 46 bezoekers 

     2015: 49 bezoekers 

      

Excursies en activiteiten in 2016: 

16 april Eendaagse excursie naar De Oostkantons in België. Via het plaatsje 

Limbourg, naamgever van onze provincie, reden we naar de stuwdam 

van La Gileppe, waar een kopje koffie werd genuttigd. Daarna ging de 

reis verder naar Malmedy met z'n Malmundarium. Daarna bezochten 



we het nieuwe oorlogsmuseum Baugnez44. De reis werd afgesloten met 

een bezoekje aan Spa. (49 deelnemers) 

28 december De kring organiseerde een excursie naar het herbouwde kasteel "De 

Keverberg" in Kessel. ( 31 deelnemers) 

 

Dorpswandelingen in 2016: 

6 juli Zomeravondwandeling door Sevenum. Onder leiding van de heer Mart 

Lenssen uit Sevenum trokken 70 belangstellende via het Wingerdplein, 

hoeve De Donck naar de Markt waar nog uitgebreid werd stilgestaan bij 

het oorlogsmonument en andere bijzondere gebouwen of monumenten.  

Cursus: 

Zoals ieder jaar gebruikelijk werd in het winterseizoen weer een cursus georganiseerd. Dit 

jaar werd gekozen voor drie cursusavonden over "De Peel". De bijeenkomsten werden 

verzorgd door een tweetal inleiders: 

• De heer Hans van de Laarschot over "De Koningshoeven in Helenaveen" en over 

"Peelbeelden" 

• De heer Piet van den Munckhof over "Verleden en heden van de Peel" 

• Als extra op 5 maart een kleine excursie door de Peel onder leiding van beide heren. 

Na afloop kon men nog een boek kopen over de genoemde onderwerpen. Hiervan 

werd gretig gebruik gemaakt. 

Op 26 januari, 23 februari 2016 en 1 en 5 maart vormden de 36 deelnemers een aandachtig 

gehoor. De cursus werd zoals gebruikelijk in de instructieruimte van museum "De 

Kantfabriek" in Horst gehouden. 

 

In 2016 organiseerde LGOG kring Ter Horst 13 activiteiten waaraan in totaal 560 

personen deelnamen. 

 

Overleg gemeente en overige: 

Het bestuur van LGOG kring Ter Horst is in overleg met de gemeente Horst aan de Maas  

over een inventarisatie van karakteristieke gebouwen. Verder overlegt het bestuur met  

carnavalsvereniging "D'n Dreumel" over deelname aan een symposium over het Limburgs  

dialect. Ook is de kring Ter Horst nauw betrokken bij de advisering aan de gemeente over  

de straatnaamgeving in de gemeente. 

  

INFO LGOG Kring Ter Horst: 

In 2016 werden onder redactie van de heren J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 54 

(februari) en 55 (september) gepubliceerd. In de INFO zijn onder meer opgenomen de 

verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere activiteiten. Verder verzorgen 

Wim Moorman, Xavier van Dijk, Huub Hendrix, Nel Verstegen-Maessen, Jörgen Dinnissen, 

Jeu Derix, Hay Mulders, Hans Steenmetz en Harrie Raaymakers, regelmatig een rubriek. De 

redactie verzorgt in ieder nummer een interview met een bekende streekgenoot. Verder waren 

er losse artikelen en interviews die inhaakten op de actualiteit. Het blad verschijnt in een 

oplage van 200 exemplaren en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van regionale 

sponsoren.  

 

Historisch Educatief Platform (HEP) 

De website van Het Historisch Educatief Platform wordt nog steeds veelvuldig geraadpleegd. 

Deze site bevat veel lesprogramma's voor het onderwijs. De onderwerpen die gekozen worden 

moeten betrekking hebben op de historie van de omgeving in de ruimste zin van het woord. 



Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de website te moderniseren en aan  te 

vullen. 

 

Overleg Heemkundeverenigingen: 

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het Regionaal Overleg met de 

Heemkundeverenigingen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van America, Broekhuizen, 

Grubbenvorst, Meerlo-Wanssum, Melderslo, Merselo, Sevenum, Venray, Castenray, Helden 

en Horst. Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over elkaars activiteiten. Afgelopen 

jaar werd op 30 november voor de 35e keer vergaderd Dit keer in America in de 

oudheidkamer "De Moeëk". De vergadering staat onder leiding van ons lid de heer Jacques 

Kelleners. Na afloop ontvangt iedereen een overzicht van alle activiteiten van elke vereniging. 

 

januari 2017 

Jan Vissers, secretaris 


